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واکا پروفیل قابل اتکا

استانداردها و گواهینامهها
وجــه تمايــز پروفيــل هــای واکا کرویتــز :فرموالســيون مــورد اســتفاده جهــت توليــد پروفيــل هــا دارای
تأييديــه شــرکت گراينــر اتريــش و از نظــر مقاومــت در برابــر ضربــه ،بازگشــت حرارتــی و رفتــار پــس از
حــرارت دهــی ،جــوش پذيــری يــا مقاومــت جــوش ،انحــراف از حالــت مســتقيم و تغییــر رنــگ؛ تمامــی
نيازهــای ارائــه شــده در اســتاندارد  RAL-GZ716/1را مرتفــع مــی نمايــد و رنــگ و شــکل ظاهــری نیــز
عــاری از هرگونــه نقــص ماننــد شکســتگی ،حبــاب و  ...اســت.

واکا کرویتز؛ پیش کسوت و پیشرو در صنعت پروفیل کشور
گــروه صنعتــی رم پیشــگام با مدیریت بخــش خصوصی از اولیــن تولیدکنندههــای پروفیل در و پنجــره  UPVCبعد
از انقالب اسالمی در کشور است که در حال حاضر گستردهترین زنجیره تولید را در اختیار دارد.
ایــن گــروه صنعتی تــوان تولیــد بیش از  60مــدل انواع پروفیــل در و پنجره عایق با شیشــه دو و ســه جــداره در
ایران را دارد.

دانش فنی و فناوری به روز واکا کرویتز
واکا کرویتــز ،از آخریــن تکنولــوژی صنعــت پروفیــل  UPVCبرخــوردار اســت و تــوان تولیــد بــا دانــش روز
دنیــا را دارد و بــه پشــتوانه تیــم تحقیــق و توســعه ،همــواره در پــی خلــق محصــوالت نوآورانــه اســت.

محصول منحصر به فرد واکاکرویتز
بــرای نخســتین بــار درخاورمیانه ایــن گروه صنعتــی اولین و تنهــا تولیدکننــده پروفیــل فریم لــس (کرتین وال)
اســت و انحصــار این نــوع پروفیل بــه نام این گــروه صنعتــی ثبت گردیده اســت .این نــوع پروفیل ،ایــده آل و
پیشــرو در اجــرای نمــای تمام شیشــه و در ســطح اســتانداردهای  RALآلمان با خــواص  ،UPVCتحولــی بزرگ در
صنعت نمای ساختمان میباشد.

کیفیت ممتاز واکاکرویتز
اســتفاده از مــواد مرغوب ،بــدون ذره ای از مــواد زائد و یا بازیافتــی ،واکا کرویتــز را موفق به اخذ مجوز اســتاندارد
ملــی ایــران در برتریــن ســطح کیفــی ( ،)S-A-2اســتاندارد  CEاروپــا و همچنیــن گواهینامــه مرکــز تحقیقــات
ساختمان و مسکن نموده است .به پشتوانه این کیفیت ،محصوالت دارای  ۲۵سال گارانتی است.
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شرکت هزاره سوم پارس
اولیــن واحــد تولیــد پروفیــل  ،UPVCدر زمینــی بــه مســاحت  ۳۰۰۰۰مترمربــع در شــهرک صنعتــی
شــمسآباد واقــع در اســتان تهــران در ســال  ۱۳۸۵دارای  3خــط تولیــد پروفیــل بــا قابلیــت اجــرای

مزیتهای واکا
برترین کیفیت محصوالت

طــرح توســعه تــا  30خــط اکســترودر و خــط تولیــد شیشــه دوجــداره کــه بزرگتریــن خــط رباتیــک
الیســک ( )LISECاتریــش در ایــران میباشــد ،افتتــاح گردیــد .ایــن واحــد صنعتــی شــامل ســالنهای
تولیــد ،آزمایشــگاه ،تاً سیســات ،ســاختمان اداری و مهمانســرا در مجمــوع بــه مســاحت  ۱۸۰۰۰متــر مربــع

بــه پشــتوانه تجربــه بــاال و بــا بهرهگیــری از برتریــن

اســت.

ماشــینآالت و بهتریــن و بــا کیفیتتریــن مــواد اولیــه،
واکاکرویتــز ،بــر اســاس نظــر اســتادان صنعــت در و پنجــره،
QUALITY

بهتریــن و اصیــل تریــن پروفیــل  UPVCرا در کشــور تولیــد
میکنــد .

قیمت محصوالت
واکا بــا وجــود اصالــت محصــول و اســتفاده از بهتریــن
ترکیــب در مــواد اولیــه و افزودنــی ،بــه منظــور کســب
رضایــت مشــتریان ،تــاش کــرده اســت تــا بــا قیمــت
مناســب محصــوالت خــود را عرضــه کنــد.
PRICE

گارانتی محصوالت

شرکت گسترش صنایع قائن

واکا بهتریــن مــواد اولیــه را از برتریــن برندهــای صنعــت

ایــن گــروه صنعتــی ،بــا هــدف تمرکــز زدائــی از تهــران و اشــتغال زائــی در منطقــه محــروم شــرق کشــور،

در جهــان تامیــن مــی کنــد تــا ایــن پروفیلهــا بــه عنــوان

اقــدام بــه احــداث واحــد تولیــدی در اســتان خراســان جنوبــی در ســال  ۱۳۸۸نمــود .ایــن کارخانــه ضمــن

یــک کاالی بــادوام دچــار تغییــر فــرم و تغییــر رنــگ نشــوند.

دارا بــودن  6خــط اکســترودر بــا امــکان افزایــش تــا  24خــط  ،دیگــر در فــاز توســعه در شــهرک صنعتــی

بــه پشــتوانه همیــن حساســیت در تامیــن کیفیــت ،کلیــه

قائــن در زمینــی بــه مســاحت  ۲۴۰۰۰مترمربــع و ســالنهای تولیــد ،دفتــری ،آزمایشــگاه و انبــار بــا زیــر

پروفیلهــای واکا شــامل  ۲۵ســال گارانتــی میباشــند.

بنــای  ۱۰۰۰۰مترمربــع احــداث شــده و بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.

GUARANTEE

پشتیبانی
واکا بــه پشــتوانه اســتادکاران و تیــم فنــی و حرفــه ای خــود
و همچنیــن تــوان بــاال در تولیــد و لجســتیک ،بــه مشــتریان
خــود اطمینــان میدهــد کــه در راهانــدازی خــط تولیــد،
زمــان مناســب تحویــل محصــوالت و ارائــه خدمــات پــس از
فــروش بهتریــن باشــد.

SUPPORT
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نمای کرتین وال واکا کرویتز چیست؟
کرتیــن وال بــه معنــای فارســی دیــوار پــرده ای اســت ،در ایــن دو کلمــه واژه ی دیــوار ،ســنگینی را در
ذهــن مــا تداعــی مــی کنــد و واژه پــرده ســبکی را بــه یــاد مــی آورد .در ایــن نمــا از ترکیــب ایــن دو کلمــه
اســتفاده شــده تــا بتوانــد در کالم هماننــد دیــوار مقاومــت بــاال را نشــان دهــد و اســتحکام کافــی را داشــته
باشــد و در عیــن حــال هماننــد پــرده ،ســبک و زیبــا باشــد.
ایــن نمــای ســاختمانی بــا مــدرن تریــن ماشــین آالت روز دنیــا تولیــد مــی شــود و در واقــع از دســته
نماهــای خشــک یعنــی نماهــای تهویــه شــونده محســوب مــی شــود و نــام دیگــر آن ،ســازه هــای خــود
ایســتا مــی باشــد.
یکــی از مهمتریــن مزایــای ایــن نمــا کاهــش بــار مــرده ســاختمان اســت .در واقــع ایــن ســاختار بــه
صورتــی طراحــی شــده اســت کــه هــر نــوع بــار مــرده و اضافــی را رد مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب شــرایطی
ایجــاد میشــود کــه فضــای بیرونــی نمــای شیشــه ای کرتیــن وال بــه شــکل زیبایــی نمایــش داده شــود.
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ســاختار ترکیبــی یــو پــی وی ســی و فــوالدی آن در مواجــه بــا تنشــهای وارده از جابجایــی ســازه اصلــی
ســاختمان در زلزلــه و نیــروی بــاد ،نشســت هــای احتمالــی و وزن خــود نمــا کامــا قابــل انعطــاف اســت.
نمــای کرتیــن وال واکا کرویتــز خصوصیــات منحصــر بــه فــردی دارد کــه مــی تــوان بــه عایــق بــودن در
برابــر حــرارت ،صــدا و رطوبــت اشــاره کــرد .بنابرایــن در بهینــه ســازی دمــای محیــط بســیار مناســب اســت
و در مصــرف انــرژی صرفــه جویــی خواهــد شــد.
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کرتین وال واکا کرویتز از سه سازه اصلی تشکیل می گردد که عبارت است از :

نگه دارنده (براکت)
نگهدارنــده یــا براکــت تکیــه گاه هــای مفصلــی اســت کــه ســازه نمــای کرتیــن
وال را بــه ســازه اصلــی ســاختمان متصــل مــی کننــد .ایــن براکــت هــا ضمــن
دارا بــودن انــواع مختلــف ،در موقعیــت هــای گوناگــون ســازه ســاختمان
کاربردهــای متفاوتــی دارنــد.

پر کننده

ســازه پرکننــده از پروفیــل هــای  ،upvcرینفــورس هــای فــوالدی داخلــی جهــت
افزایــش اســتقامت ســازه ،پنــل یــا شیشــه ،ســنگ یــا ســرامیک یــا ترمــو وود تشــکیل
شــده اســت کــه بصــورت یونیــت هــای جداگانــه ،فضــای داخلــی را از فضــای خارجــی
جــدا مــی کنــد.

نمای بیرونی
نمــای بیرونــی اصلــی تریــن بخــش ســازه کرتیــن وال اســت کــه از شیشــه ای بــه
همــراه نوارهــای آلومینومــی بــا قابلیبــت رنــگ پذیــری متفــاوت تشــکیل شــده اســت
و ایزوالســیون حرارتــی در ایــن ســازه صــورت مــی گیــرد .نمــای کرتیــن وال واکا کروتیــز
بــه عنــوان پوســته ســاختمان در نظــر گرفتــه میشــود ،بنابرایــن عنصــر مهمــی در
طراحــی ســاختمان محســوب مــی شــود.

سایر خصوصیات و مزایای نمای کرتین وال واکا کرویتز
قابلیت نصب شیشه های چند جداره ساده ،سکوریت و لمینیت شده.
امکان ایجاد سطوح تقویت کننده با استفاده از پروفیل های  UPVCرینفورس دار.
قابلیت اتصال به انواع کمربندهای فلزی.
عدم محدودیت رنگ پذیری در نمای بیرونی و داخلی.
امکان طراحی و تولید با ابعاد متفاوت ،بر اساس نیاز پروژه.
اضافه نمودن خواص عایق بودن پروفیل های  UPVCبه نمای ساختمان.

تکنســین هــای واکا کرویتــز بــا در نظــر داشــتن تکنیــک هــای ســاخت ،محاســبات اســتاتیکی و طراحــی معمــاری بنــا ،ضمــن ایمــن
ســازی آن در مقابــل عوامــل جــوی همچــون بــاد ،بــاران ،بــرف ،ســرما و گرمــا ،بــا در نظــر گرفتــن تامیــن نــور ســاختمان؛ شــما را
در ســاخت یــاری خواهنــد کــرد.
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Box Lower

Box Upper

Cover T Curtain wall

خانواده محصوالت کرتین وال
PROFILE CODE

S-622PRD36

Static box cover

PROFILE CODE

S-622PRD35

Glazing angle

PROFILE CODE

S-622.SON07

 با برند واکاکرویتز برای نخستین بار در خاورمیانه با کاربرد طراحی در ساختمانUPVC خانواده محصوالت کرتین وال پروفیل

Bracket

های با نمای شیشه با افتخار توسط واحد تحقیق و توسعه این مجموعه با هدف کامل نمودن سبد خرید ارائه گردیده است
،UPVC  همزمان با مرتفع نمودن معایب دیگر نماهای کرتین وال غیر،و این کالس جدید برای ساختمان های با نمای شیشه
. را نیز برای ساختمان ها به ارمغان می آوردUPVC خواص پروفیل
FRAME

PROFILE CODE

S-622.SON01

Bracket

PROFILE CODE

PROFILE CODE

S-622.SON06

Bracket

S622BR0301

PROFILE CODE

PROFILE CODE

FIX FRAME

S622BR0202

Bracket

S622BR0601

PROFILE CODE

PROFILE CODE

S-622PRD22A

PROFILE CODE

S-622PRD33

PROFILE WEIGHT

0.88 kg/m

PROFILE WEIGHT

1.11 kg/m

S622BR0401

Coupling

SASH

PROFILE CODE

www.vakakreuz.com

MULLION

S49PRD22

PROFILE CODE

S-622PRD23B

PROFILE CODE

S-622PRD32A

PROFILE WEIGHT

1.11 kg/m

PROFILE WEIGHT

1.1 kg/m
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روش های اجرای سیستم کرتین وال واکا کرویتز
مونتاژ سیستم یونیتایز Unitized

مونتاژ سیستم استیک Stick
در روش فــوق پــس از نصــب کمربنــد فلــزی در محــل پــروژه انــدازه گیــری باکــس هــای یــو پــی وی
ســی و نصــب آن انجــام خواهــد شــد ســپس فریــم هــا در کارخانــه و یــا کارگاه ســاخته و بــه محــل
پــروژه انتقــال خواهــد یافــت ،شیشــه نیــز پــس از آن نصــب خواهــد شــد.

در ایــن روش فریــم هــای ســازه در کارخانــه توســط ماشــین آالت پیشــرفته  CNCتولیــد میشــود ســپس
بــه صــورت دقیــق توســط واحــد کنتــرل کیفیــت تســت خواهــد شــد و در نهایــت بــه محــل پــروژه
انتقــال خواهــد یافــت.
از مزایــای ایــن روش اجــرا ،ســرعت نصــب بــاال و فرآینــد پیــش تولیــد کــه بــه صــورت مهندســی بــا
حداکثــر دقــت در انــدازه شیشــه و پروفیــل انجــام خواهــد شــد ،مــی باشــد.
در سیســتم یونیتایــز فریــم هــا توســط براکــت هایــی کــه بــر روی پوترهــا قــرار دارنــد نصــب میشــوند
و در مجمــوع ایــن نحــوه اتصــال منجــر بــه افزایــش مقاومــت در برابــر لــرزش خواهــد شــد کــه در
هنــگام زلزلــه بســیار مفیــد اســت.
سیســتم یونیتــاز واکا کرویتــز قابلیــت  claddingو یــا تلفیقــی را در پوشــش نمــا دارد و میتــوان بــا ســایر
مصالــح غیــر از شیشــه ترکیــب شــود.
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مشخصات فنی
سیستم اتصال شیشه به پروفیل فریم توسط چسب پلی اورتان ()Weather sealing
نوار آبندی قسمت های بازشو از جنس الستیک EPDM
آب بندى بسیار باال
امکان تعبیه بازشو مخفى بیرون بازشو
امکان تعبیه بازشو موازى با نما (پارالل)
امکان تولید در رنگ های مختلف
دارای استاندارد ملی ایران  S2Aبه شماره 12291
میزان نفوذ پذیری هوا  Class 4طی استاندارد EN 12152
نفوذ پذیری آب  R7طی استاندارد EN 12154
مقاومت در برابر باد  C3طی استاندارد EN 13116
ضریب انتقال حرارت UF

 W/m2k 2.5طی استاندارد EN 12152

مقاومت در برابر باد pa2000

SEHIM F<L/200 ISO- 10077-2

قابلیت نصب به صورت اسکای الیت ()Skylight
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